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ঢোকো,১২জোনুয়োর্র,২০২১:ফপব্রুোরয ২০২১ এ অনুদেয় জারিংয়ঘয করভটি পয ফেয়বরয়ভন্ট ররর  (ররের)-এয রিফারল িক 

ম িায়রাচনা বােরিিীেফায়যয ভয়িা স্বয়পান্নি ফে য়ি উত্তযণ ফা গ্রাজুয়েয়নযভানেণ্ড পূযণ ও উত্তযয়ণয সুারয রাব কযয়ি  

চয়রয়ে ফাংরায়ে।  

এভিাফস্থাে উত্তযণ প্ররিোয়ক ভসৃণ ও ফেকই কযা র ল্েে উত্তযণ যফিী ভয়ে আন্তজিারিক সুয়মাগসুরফধামূআযও ফফী 

ভে অব্যাি যাখা রজন্য ফাংরায়েআন্তজিোর্তক ম্প্রেোল্যশর প্রর্ত আফান জারনয়েয়ে। আন্ন রিফারল িক ম িায়রাচনা বায 

প্রস্তুরিয অং  রয়য়ফ আয়োরজি এক্সাে ি গ্রু বায এক বফঠয়ক ফাংরায়ে আজ আনুষ্ঠারনকবায়ফ ররের এয রনকে এই 

আফান জানাে।  

অনরাইয়নয ভাধ্যয়ভ অনুরষ্ঠি উক্ত বফঠয়ক ফাংরায়ে যকায়যয প্ররিরনরধেয়রয ফনতৃত্ব ফেন প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয়েয মুখ্য 

ভন্বেক (এরেরজ রফলেক) রভজ জুল্য়েো আর্জজ।বফঠয়ক একটি উস্থানায ভাধ্যয়ভ োম্প্রর্তক মল্যশ আর্ ি-োমোর্জক দেল্ে 

বোাংোল্েল্লর অভূতপূব ি উন্নয়ে এবাং স্বয়পান্নি ফে য়ি উত্তযয়ণয পল্ে ফাংরায়েয়য ফ িয়ল অফস্থান তুয়র ধয়যন অর্ িনের্তক 

ম্পকি র্বভোগ (ইআযরে)- এয রচফ রভজ পারিভা ইোরভন। 

বােআা প্রকা কযা ে ফম,ফাংরায়ে রিিীেফায়যয ভয়িা দবল ভোল্োভোল্ব স্বয়পান্নি ফে য়ি উত্তযয়ণয কর ভানেণ্ড পূযণ 

কল্রল্ে র্বধোয়  আগাভী ফপব্রুোরয ভায় অনু দেয় ররের-এয রিফারল িক ম িায়রাচনা বাে উত্তযয়ণয জন্য সুপোর্রলপ্রোপ্ত ল্ব । 

একইয়ে উক্ত উত্তযণ প্ররিোয়ক ফেকই ও ভসৃণ কযায রয়যে ফাংরায়ে প্ররিরনরধেয়রয য য়ি ররের-এয রনকে২০২১ 

ার ফেয়ক ২০২৬ ার ম িন্ত াঁচ ফেয ফভোেীপ্রস্তুরিকারীন ভে প্রোয়নয আফান জানায়না ে।  

উল্েখ্য দয বোাংোল্েল গত ২০১৮ োল্র মোর্ ি মোল্ অনুর্েত র্র্ির্প- এর ব িল্ল র্েবোর্ িক পয িোল্োর্েো ভোয় প্রর্মবোল্রর 

মল্তো স্বল্পোন্নত দেল ল্ত উত্তরল্ের ক মোেেণ্ড পূরল্ে েম ল্য়র্ে।জোর্তাংল্ের র্েয়মোনুযোয়ী , দকোে দেল পরপর দু’টি 

র্েবোর্ িক পয িোল্োর্েোয় উত্তরল্ের মোেেণ্ড পূরল্ে েম ল্ স্বল্পোন্নত দেল ল্ত উত্তরল্ের  সুারয রাব কল্র। 

ররের-এয প্ররফধান অনুমােী উত্তযয়ণয সুারয রায়বয য একটি ফে রিন ফেয়ক াঁচ ফেয ম িন্ত প্রস্তুরিকারীন ভে ফবাগ 

কযয়ি ায়য। আগাভী ভায় রিফারল িক ম িায়রাচনা বাে উত্তযয়ণয সুারয রায়বয য াঁচ ফেয প্রস্তুরিকারদলল্ ফাংরায়েদলর 

গ্রোজুল্যশলে২০২৬ ায়র কোয িকর ল্ব। 

প্রস্তুরিকারীন এই ভয়ে ফাংরায়ে স্বয়পান্নি ফে রয়য়ফ প্রাপ্ত কর সুয়মাগসুরফধা অব্যোত র্োকল্ব। িাোড়া বতিমোে র্েয়ল্ম 

ইউয়যারোন ইউরনেয়নয ফাজায়য ফাংরায়ে ২০২৬ ায়রয য আযও রিন ফেয অে িাৎ ২০২৯ ার ম িন্ত শুল্কমুক্ত ফকাোমুক্ত 

সুরফধা ফবাগ কযয়ি াযয়ফ।  

ফাংরায়েয়য ফক্তব্য উস্থানকায়র ইআযরে রচফ উয়েখ কয়যন ফম ফাংরায়ে এভন একটি ভয়ে  স্বয়পান্নি ফে য়ি 

উত্তযয়ণয জন্য সুারযপ্রাপ্ত য়ি চয়রয়ে মখন ভগ্র  ফেজারিয জনক ফেফন্ধু ফখ মুরজবুয যভায়নয  জন্মিফারল িকী ও 

স্বাধীনিায ৫০ ফেয পূরিি উেমান কযয়ে।  

বোাংোল্েল্লর উস্থানােোমর্িকঅে িনীরি ও আে িাভারজক রফরবন্ন সূচয়ক ফাংরায়ে াম্প্ররিক ফেযগুয়রায়ি ফম অভূিপূফ ি 

াপয়েয স্বাযয ফযয়খয়ে িায উয আয়রাকাি করো য় ।একইয়ে স্বয়পান্নি ফে য়ি উত্তযয়ণয য ফাংরায়েয়য জন্য 

ফমভস্ত সুয়মাগ ও ম্ভাফনা বিরয য়ি ায়য িা কায়জ রাগায়নায জন্য যকায কর যয়ক ায়ে রনয়ে রক রক ধযয়নয 

েয়যগ্রণ কযয়ে ফা কযয়ফিাও উস্থানাে তুয়র ধরো য়। 



বোাংোল্েল্লরউস্থানাে উত্তযণ যফিী ভয়ে আন্তজিারিক সুয়মাগ সুরফধা মূ অব্যাি যাখা , জরফায়ু রযফিিয়নয ায়ে খা 

খাওোয়নায জন্য প্রয়োজনীে য়মারগিা প্রোন  এফংফেকই উন্নেন অবীষ্টমূ অজিয়নয রয়যে উন্নেন অে িাে ফনয রযভাণ 

বৃরিয জন্য আন্তজিারিক ভয়রয রনকে আফান জানাদেো য়।   

বফঠক উরয়য ফাংরায়ে প্ররিরনরধেয়রয অং রেয়রন পর্রকপেো কর্মলফনয েস্য ি. লোমসু আম, অর্ ি র্বভোফগয র্র্েয়র 

র্র্বজেোব আব্দুর রউফ তোলুকেোর , পররোষ্ট্র মন্ত্রেো ফেয ররনেয রচফ জেোব মোসুে র্বে দমোল্মে , ফারণজে ভন্ত্রণারয়েয রচফ 

ি. দমোোঃ জোফর উদ্দীে , স্বোস্থে দবো র্বভো ফগয র্র্বজেোব দমো. আবদু মোন্নোে , পর্রল্বল, বে ও জবোয়ু পর্রবতিে মন্ত্রেো ফেয 

রচফ জেোব র্জয়োউ োোে , এের্ির্, মোধ্যর্মক ও উচ্চ র্লেো র্বভো ফগয র্র্ব জেোব দমোোঃ মোবুব দোল্ে , প্রধোেমন্ত্রীর 

কোয িোফেয রচফ জেোব দমোোঃ দতোফোজ্জ দোল্ে র্ময়ো , পর্রাংখ্যোে ও তথ্য ব্যবস্থোপেো র্বভো ফগয রচফ জেোব মুোম্মে ইয়োর্মে 

দর্ৌধুরী, রনউ ইেয়কি বোাংোল্েল্লর জোর্তাংে র্মল ফনয স্থােী প্ররিরনরধ র্মজ রোবোব ফোর্তমো , ফজয়নবাে বোাংোল্েল্লর জোর্তাংে 

র্মলফনয স্থোয়ী প্রর্তর্ের্ধজেোব দমোোঃ দমোস্তোর্ফজুর রমোে , ইআযরে-এয যুগ্মর্র্ব ও োল্পোর্ ি টু োল্েইল্েব গ্রোজুল্য়লে 

প্রকফপযপ্রকপ রযচারক জেোব ফর্রে আর্জজ।  

ররের-এয বারি রভিঃ দোল্ অেোল্টোর্েও ওকোল্ম্পো  ররের-এয উচ্চ ম িায়েয  প্ররিরনরধএবাং অন্যোন্য আন্তজিোর্তক 

াংস্থোর প্রর্তর্ের্ধবৃন্দ বফঠয়ক ফাংরায়েয়য াম্প্ররিক উন্নেন গরিধাযায প্রংা কয়যন।   

উয়েখ্য ফম CDP র্তেটি সূর্ল্কর র্ভর্ত্তল্ত স্বল্পোন্নত দেল দর্ল্ক উত্তরল্ের র্বয়টি পয িোল্োর্েো কল্র। এই  সূর্কগুল্ো ল্ে (১) 

মোর্োর্পছু আয় বো Gross National Income Per Capita (২) মোেবম্পে সূর্ক বো Human Assets 

Index (HAI)– দযটি পুর্ি , স্বোস্থে, মৃতুেোর, স্কুল্ ভর্তি ও র্লেোর োল্রর মন্বল্য় ততর্র করো য় এবাং (৩) অর্ িনের্তক 

ভঙ্গুরতো সূর্ক বো Economic Vulnerability Index (EVI)দযটি প্রোকৃর্তক দুল্য িোগ , বোর্েজে ও অর্ িনের্তক 

আেোত, জোংখ্যোর পর্রমোে এবাং রপ্তোর্ে বোজোর দর্ল্ক একটি দেল্লর দভৌগর্ক দূরত্ব আর্টি র্বল্য়র উপর র্ভর্ত্ত কল্র ততর্র 

করো য়। 

জোর্তাংে ১৯৭১ োল্ র্কছু র্েে িোয়ল্কর উপর র্ভর্ত্ত কল্র র্বল্ের বল্র্ল্য় কম উন্নত দেলগুল্োল্ক স্বল্পোন্নত দেল বো Least 

Developed Countries (LDC) র্ল্ল্ব পৃর্কভোল্ব দেেীবদ্ধ কল্র। ১৯৭১ োল্ স্বল্পোন্নত দেল্লর াংখ্যো র্ে ২৫ 

মা বতিমোল্ে োঁরড়য়েয়ে ৪৬-এ। বোাংোল্েল ১৯৭৫ োল্ স্বল্পোন্নত দেল র্ল্ল্ব তোর্কোভুি য়। এ পয িন্ত দমোর্ ৬ টি দেল 

স্বল্পোন্নত দেল দর্ল্ক উত্তর ফণ মর্ ি ল্য়ল্ে। এই ফেগুয়রা র - দবোতল্োয়োেো, দকপভোল্ে ি, মোদ্বীপ, োল্মোয়ো, ইকুল্য়ল্র্োর্রয়ো 

র্গর্ে ও বানুোতু। এবের বোাংোল্েল্লর োল্র্ র্র্ির্প কর্তিক আরও র্োরটি দেল যর্ো দেপো , মোয়োেমোর, োও র্পর্িআর ও র্তমুর 

দল্স্তর গ্ররোজুল্যশলল্ের র্বয় র্বল্বর্েো করো ল্ব। 

 
 
 
 


